Конференція проводиться на платформі UKRLOGOS.IN.UA

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?

КРОК 1

Оформіть роботу (тези / статтю) згідно вимог конференції та
прикладу оформлення.

Розрахуйте вартість публікації та сплатіть організаційний
КРОК 2 внесок на офіційний розрахунковий рахунок редакції.
Заповніть на сайті електронну анкету на участь у
конференції, прикріпивши до неї свою роботу та квитанцію
КРОК 3 про сплату організаційного внеску.

КРОК 4

Очікуйте на відповідь про прийняття роботи до публікації
протягом наступних 2-6 годин робочого часу.
Орієнтуйтесь на контрольні дати конференції. Публікації, поштова
розсилка, індексація: усе це проводяться згідно із завчасно встановленим
графіком. Додатково на пошту надсилаються сповіщення про публікацію,
а на номер телефону – СМС із трек-номером поштового відправлення.

Детальна інформація про конференцію,
а також електронна анкета на
участь доступні за посиланням:
https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_07_10_2022_mcnd.php

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
7 жовтня 2022  Суми, Україна
Форма участі: заочно-дистанційна
Тематика конференції: мультидисциплінарна
Робочі мови: українська, англійська, російська та інші мови
Обсяг матеріалів: від 2 до 10 сторінок
КОНКТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:







Прийом матеріалів
до 3 жовтня
(включно)

Публікація на сайті
7 жовтня

Поштова розсилка
до 21 жовтня
2022 року

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ ІМЕННИЙ СЕРТИФІКАТ УЧАСТІ БЕЗКОШТОВНО.
Сертифікати конференції міститимуть рекомендацію щодо зарахування не менше 0,1 кредиту ЄКТС (3 годин)
за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та педагогічних
працівників, державних службовців та інших фахівців, що проходять стажування.
Конференцію зареєстровано в базі даних науково-технічних заходів України УкрІНТЕІ (Державна наукова
установа у сфері управління МОН України). Посвідчення № 345 від 26.08.2022.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ГО Міжнародний центр наукових досліджень

Збірнику з матеріалами конференції буде присвоєно ISBN, DOI та УДК.

 вул. Зодчих 40/103, м. Вінниця, Україна; 21037.
 mcnd@ukrlogos.in.ua
 https://ukrlogos.in.ua

 +38 098 1948380;

+38 098 1956755.

10% від суми всіх організаційних внесків буде переказуватися на спецрахунок
НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ.
Квитанції публікуються на сайті.

 В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮЮТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ & ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Економічна теорія, макро- та регіональна економіка
2. Підприємництво, торгівля та сфера обслуговування
3. Фінанси та банківська справа; оподаткування, облік і аудит
4. Маркетингова та логістична діяльність
5. Менеджмент, публічне управління та адміністрування
6. Соціальна робота та соціальне забезпечення
7. Міжнародні відносини
ЮРИДИЧНІ НАУКИ & ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ:
8. Право та міжнародне право
9. Інститут правоохоронної діяльності, судова система та нотаріат

26. Системний аналіз, моделювання та оптимізація
27. Інформаційні технології та системи
28. Електроніка та телекомунікації
29. Транспорт та транспортні технології
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ:
30. Фізико-математичні науки
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ:
31. Соціологія та статистика

 РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
від 2 до 5 сторінок: 180 грн.

від 6 до 10 сторінок: 220 грн.

Електронні матеріали
Електронний збірник (PDF)
Електронний(і) сертифікат(и)
включено у вартість

Друковані матеріали *
Друкований збірник
Друкований(і) сертифікат(и)
+ 250 грн.
* Вартість доставки УкрПоштою (з трекномером) або Новою Поштою враховано.

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ & СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ:
32. Філологія та журналістика

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ & НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА:
10. Воєнні науки, національна безпека та безпека державного кордону
11. Пожежна та цивільна безпека

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ & ПОЛІТИЧНІ НАУКИ:
33. Філософія та політологія
34. Релігієзнавство та богослов’я

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ:
12. Біологія та біотехнології

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ:
35. Педагогіка та освіта

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ:
13. Аграрні науки та продовольство

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ & МЕДИЧНІ НАУКИ:
36. Психологія та психіатрія

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ:
14. Ветеринарні науки

МЕДИЧНІ НАУКИ:
37. Медичні науки та громадське здоров’я

ХІМІЧНІ НАУКИ:
15. Хімія, хімічна та біоінженерія

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ & МЕДИЧНІ НАУКИ:
38. Фізична культура, спорт та фізична терапія

ТЕХНІЧНІ НАУКИ:
16. Харчове виробництво та технології
17. Технології легкої та деревообробної промисловості
18. Видавництво та поліграфія
19. Гірництво та нафтогазова інженерія
20. Загальна механіка та механічна інженерія
21. Автоматизація та приладобудування
22. Електроніка та телекомунікації
23. Енергетика та енергетичне машинобудування
24. Екологія та технології захисту навколишнього середовища
25. Комп'ютерна та програмна інженерія

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ:
39. Фармація та фармакотерапія
ІСТОРИЧНІ НАУКИ & КУЛЬТУРОЛОГІЯ:
40. Історія, археологія та культурологія
АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО:
41. Архітектура та будівництво
42. Культура та мистецтво
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ & ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ:
43. Географія та геологія

 РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
Для оплати за номером рахунку:

Для оплати за номером картки:

Отримувач: ГО ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКОВА ПЛАТФОРМА
Код ЄДРПОУ: 39965941
Рахунку IBAN: UA783052990000026003016111950
МФО: 305299
Призначення: за публікацію від *П.І.Б*

Отримувач: MARIIA HOLDENBLAT
Номер картки: 5169 3351 0039 7997
Призначення: за публікацію від *П.І.Б*

При отриманні не сплачується нічого.
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ):

Доплата за індексація в Google Scholar

+ 100 грн.

 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ / СТАТЕЙ):
Обсяг:
2-10 сторінок;
Розмір сторінки:
А4;
Орієнтація сторінки: книжкова;
Розмір полів:
всі по 2 см.;
Допустимий шрифт: Times New Roman, 14;
Табличний текст:
Times New Roman, 12;
Міжрядковий інтервал: полуторний (1,5);
Вирівнювання:
по ширині;
Абзацний відступ:
1 см.;

Рисунки, таблиці та схеми розміщуються
безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або
на наступній сторінці. Схеми повинні бути згруповані.
Формули набираються лише за допомогою редактора
формул в Microsoft Word.
Нумерація сторінок та автоматична розстановка
переносів відсутні.
Список використаних джерел оформлюється у
відповідності з одним із діючих стандартів оформлення.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ:
1. Назва доповіді – великі літери, шрифт напівжирний, 14 кеглів, вирівнювання по центру;
2. Прізвище, ім'я та по батькові автора(-ів), науковий ступінь та звання (за наявності), посада (за наявності), повна
назва місця роботи або навчання - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю;
3. Прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності), його науковий ступінь та звання, посада, повна назва місця
роботи - шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю;
4. Країна – шрифт курсив, 14 кеглів, вирівнювання по правому краю;
5. Текст роботи – шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині;
6. Список використаних джерел – шрифт звичайний, 14 кеглів, вирівнювання по ширині.
УДК роботи, ключові слова та інші структурні елементи, що не зазначені в вимогах, НЕ потрібні та не будуть надруковані в збірнику.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ МЦНД

